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گفتار سردبیر
پیش
ِ
شعله شمس شهباز
شخص بیمار تنها یک آرزو دارد.
میگویند آد ِم سالم هزار آرزو دارد ،اما
ِ
ِ
ِ
وحشتناک کمر به من حمله میکند ،یاد مثل فوق میافتم و بیاختیار با تما ِم درد می
هرگاه در ِد
ِ
آرزوی سالمت ندارم ،بلکه حتی در این حال هم به ره آورد می
خندم .چون بیماری هستم که فقط
آرزوهای بیشماری ِ
ِ
تاپ کوچکی که با خود به
اندیشم و
برای بهتر شدنش دارم .این شماره را با لپ ِ
روی کیسه ِ
رختخواب بردهام و در حا ِل دراز کشیدن ِ
ی یخ هستم ،آماده کردهام .امیدوارم اگر نقصی
ِ
بزرگواری خود ببخشید.
در آن میبینید به
ِ
بسیار کسان را دوست میدارم و قلم ِ
های بسیاری را میپسندم و از خواندن نوشتههایشان لذت
میبرم ،اما وحشت از این که منتشر کرد ِن نوشتههایشان به طور مرتب و درهر شماره ،مبادا ِ
برای
خوانندگا ِن گوناگو ِن ره آورد شبههای ایجاد کند که ما وابسته به سازمان و یا ارگان و یا طر ِز تفکری
ِ
مشخص هستیم و از ِ
حمایت مالی میشویم ،باعث میشود که فقط گه گاه مطالبی از آنان
سوی آنان
برای من ثابت کرد ِن این است که این فصلنامه ،به راستی بدونِ
در ره آورد بگنجانم که مهمترین مسئله ِ
ِ
فکری مشخصی است .این را بارها و بارها در پیشگفتارهایم نوشتهام ودیگر
وابستگی به هیچ نظا ِم
ِ
تکرار نخواهم کرد ،زیرا خود فصلنامه شاهدی بر این مدعاست.
ِ
ِ
سرنوشت جهان در خزان ،بهتر از تابستان گذشته باشد،
و اما....پائی ِز رنگین و زیبا هم آمد .امیدواریم

ِ
ِ
شخصیت ممتاِز ا یرانی
اعطای نشا ِن لژیون دونور به دو

ِ
برای یک ِ
جهانی دیگری ِ
دریافت نشا ِن "
بانوی ایرانی ،دکتر ژاله آموزگار موفق به
باز هم افتخا ِر
ِ
ِ
آفیسر" یکی از پنج درجه ِ
ی نشان " لژیون دونور" شد  .لژیون دونور ،باالترین نشان افتخار کشور
فرانسه است که دارای پنج سطح درجهبندی است به نام ِ
ِ
صلیب بزرگ  ،فرمانده ،افس ِر بزرگ،
های:
افسر و شوالیه  .نشا ِن شوالیه تا کنون به حدود  ٣٠نفر ایرانی اهدا شده است .نشان افسر که اینک به

بانوی دانشمند فرهیخته ِ
ی ایرانی ،دکتر آموزگار هدیه داده شده ،تا کنون فقط به شش ایرانی اهدا شده است
ِ
که عبارتند از :ناص ِر دارابیهاِ ،
دانشگاه ِ
تاریخ هن ِر
استاد
اکول سانترال پاریس .علیرضا سمیع آذر ،پژوهشگ ِر ِ
ِ
رئیس ِ
ایران .علی اکبر سیاسیِ ،
دانشگاه تهران و چند بار وزیر در رژیم پهلوی .اصغ ِر فرهادی ،کارگردا ِن
اسبق
سینما ،ژاله آموزگارِ ،
ِ
ِ
ِ
داریوش شایگان
استاد دانشگاه و عضو وابسته ی فرهنگستان زبان و ادب پارسی و
ِ
اندیشمند ایرانی.
فیلسوف و

ِ
این نشان در رو ِز پنجشنبه ده ِم تیرماهِ گذشته از ِ
سفارت فرانسه به
محل
سوی سفی ِر فرانسه در ِ
دکتر ژاله آموزگار اهداشد .

ِ
اهدای نشان ،طی سخنرانی کوتاهی از جایگاه علمی دکتر ژاله آموزگار سخن گفت و
سفیر فرانسه درمراس ِم
سپس نشان آفیسر یا افسر را به او اهدا کرد.
در ادامه دکتر آموزگار در بخشی از سخنرانی خود اظهار کرد :امروز روز بزرگی برای من است ،و من عمق
نسل «ممکنها» تعلق دارم .نسلی که در زندگیش هدف داشت.
این افتخار را احساس میکنم .من به ِ
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دکتر آموزگار با اشاره به اینکه برکشیدۀ شهر خوی است ،به دوران تحصیل خود در دانشگاه
تبریز و سوربن اشاره کرد و از استادان خود ،بنونیست ،ژیلبرت الزار و ژان دومناژ نام برد و از سفیر
فرانسه برای برگزاری این مراسم تشکر کرد.
پس از آن داریوﺵ شایگان طی سخنانی دکتر ژاله ِی آموزگار را خاط ِر تالﺵها و سرسختیهایش
ِ
نگاهداشتن مشعل ایرا ِن باستان ستود و گفت :هیچکس به اندازه ِی خان ِم آموزگار
برای زنده
ِ
سزاوا ِر این افتخار نیست که وزارت فرهنﮓ فرانسه به حق به او اعطا میکند.
ِ
داریوﺵ شایگان ،فیلسوف و اندیشمن ِد
اهدای مدال به دکتر ژاله آموزگا ر ،دکتر
یک هفته پس از
ِ
ِ
ِ
دریافت نشا ِن آفیسر نائل شد .
سفارت فرانسه ،به
ایرانی نیز طی مراسمی در
داریوﺵ شایگان درسا ِل  131۴از پدری ایرانی و مادری گرجستانی در تهران متولد شد  .وی
ِ
ِ
تولیکی «سن لوئی» به پایان رسانید و بعد ِ
برای
تحصیالت ابتدائی و متوسطه را در مدرسه ِی کا
ِ
ادامه ِی تحصیل به خارﺝ از ایران رفت .دکتر شایگان با اخ ِذ درجه ِی دکترا در رشته ِی «هند
دریافت نشا ِن شوالیه از ِ
ِ
دولت
شناسی» به ایران بازگشت .سا ِل  ٢00٢این اندیشمن ِد ایرانی موفق به
فرانسه شد و این بار نشا ِن آفیسر را به دست آورده است  .از دکتر شایگان کتاب ِ
های فراوانی که
عمدتا به زبا ِن فرانسه و درباره ِی ادیا ِن هندی است ،چاپ و منتشر شده.
ِ
موفقیت جهانی را به سرکار خان ِم دکترژاله آموزگار و دکتر داریوﺵ شایگان تبریک
ره آورد این
میگوید. .
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یادنامهیدکتر مصطﻔی مصباﺡ زاده

بخش " درود برمشاهیری که هستند " را با "یادنامه ِ
در ایﻦ شماره ِ
ی"
ِ
مطبوعاﺕایران،
یﻜیازبﺰرگتریﻦﺧدمتگﺰارا ِن
شادروان دکتر مصطﻔی مصباﺡ زاده
تعویﺾمیکنیم.
دکتر مصباﺡ زاده ،بنیانگذ ا ِر یکی از دو روزنامه ِی معروف و ِ
موفق ایران )کیهان و اطالعات(
های دهه ِی ِ
بود .وی از سا ِل ِ
بیست خورشیدی روزنامه کیهان را بنیان نهاد که به تدریج آن را وسعت
ِ
ِ
ِ
داد .روزنامه و مﺠلههای کیهان ورزشی ،کیهان هوائی ،کیهان بﭽهها و زن روز ازجمله مطبوعاتی بودندکه
ِ
ِ
مجلس
دارای مقا ِم سناتوری در
توسط دکتر مصباﺡ زاده بنیان گذاری شدند .دکتر مصباﺡ زاده که
ِ
ِ
انقالب اسالمی از ایران
وقوﻉ
سنا نیز بود ،بعداز حدود چهل سال که کیهان را منتشر میکرد ،دراث ِر ِ
ِ
مرزهای وطن نیز از ِ
ِ
همکاری بهترین و باتجربه ترین
پای ننشست و با
خارﺝ شد .اما در بیرون از
ی «کیهان ِ
روزنامه نگاران در تبعید ،به انتشا ِر روزنامه ِی کیهان همت گمارد .اولین شماره ِی روزنامه ِ
چاپ
لندن» در سا ِل  19٨۴به چاپ رسید که انتشا ِر آن تا سا ِل  ٢013به طو ِر هفتگی مستمراً ادامه داشت.
ِ
فرهنﮓ فارسی
دکترمصباﺡ زاده را میتوان اسطوره ِی تالﺵ و مقاومت وعشق به ادب و زبان و
دانست .وی درمیان خویشاوندان ،دوستان ،آشنایان و حتی بیگانگان به سخاوت و گشاده دستی و
فروتنی معروف بود.
ِ
ﺧدماﺕ دکتر مصباﺡ زاده
یﻜی از بﺰرگتریﻦ و پر اهمیتتریﻦ
ِ
ِ
بنیانگﺬاری »دانشﻜده ِیعلو ِﻡ ارتباﻃاﺕ اﺟتماعی« بود.
تاسیس و

بسیاری از روزنامه نگاران ،فیلمسازان ،عکاسان ،مسئوال ِن ِ
روابط عمومی ،مسئوال ِن تبلیﻐات و مترجما ِن
کنونی که خود اکنون در زمره متخصصان قدیمی به شمار میآیند ،فارﻍ التحصیل این دانشکده هستند و
ِ
خدمات شایسته ِی گرامی یاد دکتر مصطفی مصباﺡ زاده .
همواره مرهو ِن
مﻦ افتخار ایﻦ را دارﻡ که  ٧تﻦ از فارﻍ التﺤصیﻼن ایﻦ دانشﻜده ،کیانوش آذرنیا ،نوشابه امیری ،مینو بدیعی ،الهه
ﺧوشناﻡ ،امیر ﺣسیﻦ دیانی ،رضا ﻗویﻔﻜر و میترا مﻔیدی از همﻜاران و دست اندرکاران "فصلنامه ره آورد" می
باشند .مﻦ ﺧود را وامدار دو مرد بﺰرگ می دانم .در درﺟه اول همسرﻡ شادروان "ﺣسﻦ شهباز" که ادامه انتشار
ایﻦ فصلنامه را به مﻦ سﭙرد و سﭙس دکتر مصطﻔی مصباﺡ زاده که با تاسیس ایﻦ دانشﻜده چنیﻦ روزنامه نگاران
تﺤصیلﻜرده و ﻗدرتمندی را تﺤویﻞ اﺟتماﻉ داد که امروز در برونمرز به اعتبار و ارزش "ره آورد" بیﻔﺰایند.

سرشناس ایرانی کتاب " کیهان از هیچ تا کهکشان”
خانم منصوره پیرنیا نویسنده و روزنامه نگا ِر
ِ
را در مورد زندگی پربار و سازنده دکتر مصباﺡ زاده نوشته است .حکایت کیهان ،خاطرات و زندگی
اجتماعی ،سیاسی دکترمصطفی مصباﺡ زاده همراه با تعداد زیادی عکسها ،شجره نامه خانوادگی،
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تحصیالت در فرانسه ،بازگشت به ایران ،خدمت وطیفه ،درمسند قﻀاوت ،استاد
دانشکده افسری ودانشکده حقوق ،پیشینه کیهان ،نخستین دیداربا شاه جوان
محمدرﺿاشاه پهلوی ،کیهان درسرچشمه ،قوام السلطنه و کیهان ،دیدار و سفربه
آمریکا با دکترمصدق ،سرگذشت شگفت انگیز ،روزنامه نگار وحقوقدانی
درتالﺵ آزادی .زندگی نامه سردبیران ،دبیران ،نویسندگان و روزنامه نگاران و
کارکنان ،کارگران ومتخصصین چاپ ،اقمار ونشریات کیهان ،مصباﺡ زاده
وجنبش رستاخیز ملی ،تاسیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ،اداره امپراتوری بی زرق وبرق
کیهان ،کیهان در روزهای بحرانی ،از جنﮓ جهانی دوم ،بیست و هشت مرداد ، 133٢تا انقالب
اسالمی ،مصادره ﻏم انگیز ،پایان دردمندانه کیهان ،مصباﺡ زاده و کیهان لندن ،جوانی دوباره بازیافته،
گذران روزگار درتبعید .کتاب «کیهان از هیچ تا کهکشان» شامل اسناد تاریخی و ماندگار صد
سال اخیر ایران است.
••••••••
ِ
صدرالدین الهی ،خویشاوند و یکی از نزدیکترین دوستا ِن
برای سخن گفتن از این مر ِد بزرگ ،از دکتر
ِ
اسامی عده ِی زیادی را دراختیارمان گذاردند ،بعﻀیها را یافتیم ،بعﻀی
دکتر کمک خواستیم .ایشان
ِ
قول دادند بنویسند و وفا نکردند ،و بعﻀیها را متاسفانه نتوانستیم پیدا کنیم.
صدرالدین الهی ،یادنامه را با مقالهای از خو ِد ایشان آﻏاز میکنیم .اما بدنیست که
با تشکر از دکتر
ِ
بدخطی دکتر الهی از زبا ِن خو ِد استاد به پایان ببریم.
این گفتار را با قصه ای شیرین از
ِ

معﺠﺰه ِیﺣسﻦآﻗا

دکترالهیمیگویدِ :
خط من به قدری ناخوانا است که کمتر ماشین نویسی میتواند نوشتهام را بدو ِن
چاپ مطبوعات در
ﻏلط تایپ کند ،و اما داستان باز میگردد به زمانیکه هنوز
ِ
وسایل مدرن در کا ِر ِ
ِ
باحروف سربی کنار هم میچیدند.
ایران وجود نداشت .درکیهان هم نوشتههارا کارگرا ِن چاپخانه
در تماِم چاپخانه ِی ِ
بزرگ کیهان تنها کارگری به ناِم "حسن آقا" میتوانست نوشته ِ
های مرا بخواند و
درست کنا ِر هم ردیﻒ کند.
یک بار از چاپخانه به من زنﮓ زدند و گفتند که نمیتوانند خطم را بخوانند.
پرسیدم پس حسن آقاکجاست؟
گفتند امروز مرخصی دارد .از متصدی خواستم که نوشته را به دفترم بیاورد تاخودم برایش بخوانم.
وارد که شد با عصبانیت نوشته را از دستش گرفتم و شروﻉ به خواندن چند سطر اول کردم و ...خنده
داراست ،اما باورکنید که خودم هم نتوانستم ِ
خط خودم را بخوانم!!
مجبورشدیم صبر کنیم تا فردایش حسن آقا س ِر کار برگردد و مقاله ِی مرا بخواند و حروفش را
بﭽیند!!!!
الزم به توﺿیح است که اقرار کنم من هم مدت ها به سرنوشت کارکنان چاپخانه کیهان دچار بودم  .ولی بعد از
چندین بار متوسل شدن به میترا مفیدی در آلمان و رد و بدل نوشته ها با خود استاد از طریق فکس ومکالمه های
تلفنی ،سرانجام رو سپید از آب درآمدم و یاد گرفتم که دستخط بسیار ریز دکتر الهی را بخوانم .دکتر الهی عزیز،
من هم معجزه کردم.
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